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Abstract
The objective of the present study is to explain the inference of educational 
connotations of Imam Khomeini’s semiotic approach to the universe. The 
semiotic approach to the universe from the Islamic point of view is based on the 
assumption that all phenomena of the universe have an ultimate existential origin 
and source that end in a divine source. This approach lends itself to thoughtful 
research in Imam Khomeini’s viewpoint. In the present article, first, detailed 
explanation of the principles of semiotic approach to the universe in Imam 
Khomeini’s viewpoint is explained, and, then their educational connotations are 
inferred. The method employed in the present study is descriptive-analytical. The 
descriptive-analytical method was used to answer the first question and practical 
analogy was used to answer the second question. The results showed that 
Imam Khomeini has a semiotic approach to the universe and some educational 
connotations can be inferred from it, which include the followings: Compatibility 
of semiotic approach with human rationality, rational relationship of sciences 
with semiotic approach, moral and axiological relationship between sciences and 
semiotic approach, the requirements of correct scientific orientation, and, finally 
the principle of confrontation and interaction of morality and reason and practice.
Keywords: Imam Khomeini, education, teacher-student interactions, educational 
connotations, semiotic approach, principles.
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 تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و
 استنتاج داللت های تربیتی آن

اکبر صالحی1
فرامرز محمدی پویا2
سینا ترکاشوند3

چکیده: نگرش آیه ای ازنظر اســامی بر این فرض مبتنی است که تمامی پدیده های 
هســتی ازنظر وجودی، اصل و سرمنشــأ اصلی نهایی دارند که به یک منبع الهی ختم 
می گردد. چنین نگرشــی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک اندیشمند مسلمان، قابل 
تعمق اســت. در مقاله پیش رو نخســت تبیین دقیقی از مبانی نگرش آیه ای به عالم در 
دیدگاه امام خمینی ارائه شــده و ســپس داللت های تربیتی از آن استخراج شده است. 
هدف پژوهش حاضر استنتاج داللت های تربیتی حاصل از تبیین نگرش آیه ای به عالم 
بر اســاس دیدگاه امام خمینی اســت. در این پژوهش برای تبیین نگرش آیه ای به عالم 
در دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی- تحلیلی و برای استنتاج داللت های تربیتی از 
آن، از روش قیاس عملی استفاده شــده اســت. نتایج نشان داده که امام خمینی نسبت 
به عالم نگرش آیــه ای دارند و برخی داللت های تربیتی همچون تناظر نگرش آیه ای با 
عقانیت انســان، ارتباط عقانی علوم با نگرش آیه ای، ارتباط اخاقی و ارزشی علوم 
با نگرش آیه ای، ملزومات جهت گیری درســت علمی و درنهایت اصل تقابل و تعامل 

اخاق با عقل و عمل از دیدگاه ایشان قابل استنتاج است.
 کلیدواژه هــا: امام خمینی، تعلیم و تربیت، تعامات معلم و شــاگرد، داللت های 

تربیتی، نگرش آیه ای.
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مقدمه
از حدود نیمۀ ســده بیستم به این ســو، انتقادهای مهمی بر دیدگاه های اثبات گرایانه در مورد 
هویت علم مطرح شــد و در آن، متفکران ویژگی های اساسی دیگری برای علم برشمردند؛ 
ویژگی هایــی از قبیــل درهم تنیدگــی علــم و متافیزیــک، تأثیرآفرینی علم بــر متافیزیک، 
درهم تنیدگــی علم و ارزش، درهم تنیدگی مشــاهده و نظریه و ... )باقــری 1387: 27( در پی 
مناقشــه های گوناگون در فلســفه و تاریخ علم، امروزه اجماعی کلی وجود دارد که بررسی 
علم بدون واکاوی پیش فرض های فلســفی- متافیزیکی و ارزش شناســانۀ آن بی معنی تلقی 
می شود )چالمرز 1380(. یکی از این پیش فرض ها لحاظ کردن نظام مند و توأمان جنبه های پیدا 
و پنهان هستی در ارتباط با هم و اجتناب از فروکاهیدن هستی به جنبه یا جنبه های محدودی 

از پدیده ها به ویژه پدیده های عینی و حسی است.
در رویکرد اســامی نوع نگرش به علم، مفهوم آیه و نشــانه ای دیدن پدیده ها، به منزلۀ 
پلی اســت که عبور از جنبۀ پیدای هستی و پدیده های آن، به جنبۀ پنهان و همچنین ادراک 
نظام مند آن را میســر می ســازد و بر قابلیت ادراک انســان بر دریافت این نشانه ها تأثیرگذار 
اســت )علم الهدی 1386: 36(. در میان اندیشــمندان معاصر و مسلمان همچون امام خمینی، 
چنین نگرشی قابل تعمق اســت. ایشان در همین راستا می گوید: »فرق مابین اسام و سایر 
مکتب ها... این است که اســام در همین طبیعت یک معنای دیگری می خواهد... کسی 
که مطالعه کند در قرآن شــریف این معنا را، می بیند که جمیع علوم طبیعی جنبه معنوی آن 

در قرآن مطرح است نه جنبه طبیعی آن«)امام خمینی 1385 ج 8: 433(.
   همچنین معتقد اســت: »انسان یک موجودی اســت که خدای تبارک وتعالی تا حاال 
او را خلق کرده اســت برای اینکه همه جهاتی که در عالم هســت، در انســان هست، منتها 
به طور قوه است، به طور اســتعداد است، و این استعدادها باید فعلیت پیدا بکند«)امام خمینی 
1385 ج 8: 412-411(. وی هــدف نهایی تعلیم و تربیــت را عبودیت و قرب الی الله می داند 
و می نویســد: »شــما اگر بتوانید این بچه هــا را تربیت کنید به طوری کــه از اول بار بیایند به 
اینکــه خداخواه باشــند، ... اگــر عبودیت خدا را به این ها و تربیت الهــی را و آنکه هر چه 
هســت از اوســت به این ها القا کنید، و آن ها بپذیرند، خدمت کردید به این جامعه... و اگر 

خدای نخواسته برخاف این باشد ... خیانت کرده است«)امام خمینی 1385 ج 14: 40(.
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امام در بیاناتش ضمن اصیل و واقعی انگاشــتن اشــیاء و پدیده های هستی، از این ظاهر 
شکلی عبور کرده، به محتوا می رسد و از آن نیز می گذرد و به سرمنشأ و مبدأ و سّر و تقدیر 
و اتصال نهایی آن یعنی ملکوت دســت می یابد تا آنجا که اشــیاء و پدیده ها به دلیل هندسه 
و نقش و براهین علل غایی خود، به نشــانه و آیه تبدیل می شــوند. این نوع نگاه در توصیف 
جهان هستی، علم، انسان شناســی، ارزش شناسی و... به خوبی بیان شده است. امام خمینی 

پیرامون علم و اتصال آن با عالم ملکوت می گوید:
 تمــام علوم طبیعــی- به هر مرتبه ای که برســند- باز آن چیزی که اســام 
می خواهد نیســت. اســام طبیعت را مهــار می کند بــرای واقعیت؛ و همه 
را رو بــه وحدت و توحید می برد. تمام علومی که شــما اســم می برید و از 
دانشگاه های خارجی تعریف می کنید- و تعریف هم دارد- این ها یک ورق 
از عالم است؛ آن هم یک ورق نازل تر از همه اوراق. عاَلم، از مبدأ خیر مطلق 
تا منتها إلیه، یک موجودی است که َحِظ طبیعی اش یک موجود بسیار نازل 
اســت؛ و جمیع علوم طبیعی در قبال علوم الهی بسیار نازل است )امام خمینی 

1385 ج 8: 433(.
بر همین اســاس، امام خمینی نگاه آیه ای نســبت به علم دارنــد و داروجود را دار علم 
می داند و مطابق با دیدگاه ماصدرا می گوید: »ذره ای از موجودات حتی جمادات و نباتات 
خالی از علم نیســتند و به اندازه حّظ وجودی، حــّظ از علم دارند«)ماصدرا 1389 ج 1: 118؛ 

امام خمینی 1377: 259-260(.
مطابق با آنچه در باال گفته شد ضرورت تبیین چنین نگرشی به عالم در دیدگاه متفکران 
مسلمان بیش ازپیش احســاس می گردد. از سویی دیگر برای ایجاد یک چنین نگرشی الزم 
اســت برخی از اصول تربیتی از جانب مربیان تعلیــم و تربیت به کار رود. پژوهش حاضر با 
ابتنا بر دو محور اصلی یعنی تبیین نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی و نیز استنتاج 
داللت های تربیتی از آن، درصدد اســت تا نقش آفرینی چنین نگرشــی بــه عالم را در رفتار 
تربیتــی مربــی و متربی تبیین نماید. با این توضیح کــه در پژوهش حاضر تمرکز داللت های 

تربیتی صرفًا بر اصول تربیتی برآمده از چنین نگرشی خواهد بود.
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1. پیشینه پژوهش
 پیرامون نگرش آیه ای به عالم، پژوهش های چندی صورت پذیرفته است، اما نسبت به تبیین 

نگرش آیه ای عالم بر اساس دیدگاه امام خمینی پژوهشی انجام نشده است. به عنوان نمونه:
رهنورد )1377( در پژوهشی با عنوان »نظریه نگرش آیه ای« به تبیین نظریه نگرش آیه ای 
پرداخته اســت. یافته های پژوهش بیان گر آن اســت که روند نگرش آیه ای را به سه صورت 
می توان ترسیم کرد:1. انسان با اعتقاد و ایمان به حقیقتی برین و متعال و دارای منشأ وجودی 
متعــال و درنهایت »خدا«؛2. واقع ها )طبیعت، جامعه، تاریخ، انســان با تمامی فعالیت های 
روحــی، ذهنی، عینی، فــردی و اجتماعی(؛ 3. آیه، طیفی از حقیقت نامحســوس واال که 
ازلحاظ وجودی درنهایت به ماورای محســوس، خــدا، حکمت خداوندگاری، قضا و قدر، 
مشیت الهی، بعث و معاد و جز آن که درنهایت به عالی ترین مفاهیم وجود، متصل می شود. 
آیه نگری یک روند مکاشــفه اســت. واقع را به تمامی ابعاد آن دیدن است از آیه تا واقع ُبعد 
زمانی نیســت، بلکه ُبعد وجودی اســت. ملک محمدی و همکاران )1391( در پژوهشــی 
با عنوان »بررســی رابطه خدا و جهان هســتی از دیدگاه قرآن و نقــش آن در ارتقای اخاق 
زیســت محیطی« پرداخته اند. یافته ها بیان گر آن اســت که بر اساس آموزه های قرآنی، ایمان 
به خدا، ضامن رعایت اخاق زیســت محیطی اســت و موجب می شود انسان از اموری که 
منجر به آسیب و تخریب محیط زیست می شود، جهت تقرب به خداوند دوری کند و از این 
طریق پیوندی دوســتانه میان انسان و جهان ذی شعور برقرار کند انسان باید شاکر نعمت های 
خدا باشــد و الگوهای اخاقی قرآنی را در مواجهه با محیط زیســت، جهت پیمودن مســیر 
تعالــی و اصاح روش زندگــی دنبال کرده تا منجر به بهره مندی همگان از محیط زیســتی 
ســالم شــود. زهرا الزیرا )2001( کتابی با عنوان »کل گرایی و تقدس در تربیت اســامی« 
نگاشــته که در آن بر اساس اندیشه توحیدی در اسام، مبنایی کل گرایانه برای برنامه درسی 
پیشــنهاد می کند. به عبارت دیگر، با نظر به یگانگی خدا، از یگانگی نظام جهان و طبیعت، 
یگانگی دانش و یگانگی روش شناســی ســخن به میان آمده و بر این اســاس، توصیه شــده 
است که در برنامه درسی، وحدت جهت گیری، وحدت دانشی و وحدت روش شناختی در 
قســمت های مختلف برنامه درسی در نظر گرفته شود. باقری )1387( در پژوهشی در مورد 
هویت علم دینی بر این باور اســت که سخن گفتن از علم دینی، در وجه معینی از این تعبیر 
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امری ممکن و معنادار است… این امکان در مورد علوم انسانی اسامی، در گروی آن است 
که بتوان پاره هایی از اندیشــۀ اسامی را به منزلۀ پشتوانه های متافیزیکی برای تحقیق در علوم 
انســانی لحاظ کرد. با توجه به محتوای این کتاب نویســنده معتقد است امکان علم دینی با 
لحاظ کردن پیش فرض های متافیزیکی و هستی شناســی اســامی وجود دارد. علم الهدی 
)1386( نیــز در مقاله ای با عنوان »درآمدی به مبانی اســامی روش تحقیق« به نقش آفرینی 
دیدگاه هستی شناسانه معرفت بر کار تحقیق اشاراتی به این موضوع دارد. بر این اساس اشاره 
می کند که در هر پژوهشی محقق اسامی باید به الیه های گوناگون معرفت و مراتب معرفت 
در نظام هســتی توجه داشــته باشد. مرور پیشینه نشــان می دهد که پژوهش های فوق به طور 
کید بر اندیشه امام خمینی و با  غیرمستقیم با این پژوهش در ارتباط است، اما این پژوهش با تأ
رویکردی تربیتی به نگرش آیه ای پرداخته است و ازاین رو از منظر اتکا بر اندیشه امام خمینی 

و استخراج داللت های تربیتی جدید از آن به نوبه خود نوآورانه است.

2. روش پژوهش
در پژوهــش حاضــر، از دو روش توصیفی- تحلیلی و اســتنتاج- قیاســی همچون یکی از 
رویکردهای پژوهش کیفی )Given2008( بهره گرفته شــده است. ازآنجاکه این پژوهش در 
قلمرو تعلیم و تربیت انجام می شــود به این ســبب که الزم اســت برخی پیشنهادها همچون 
ارائه اصول برای تعلیم و تربیت بیان شــود، از روش قیاس عملی بهره گرفته شــده است. بر 
همین اساس ابتدا هویت عالم و آیه ای بودن عالم به عنوان پیش درآمد بحث و پس ازآن مبانی 
انسان شناسی و معرفت شناســی در دیدگاه امام خمینی تبیین شده تا دیدگاه آیه بودن عالم بر 
مبنای دیدگاه جامع امام به دســت آید. در مرحله بعد با به کارگیری روش قیاسی- استنتاجی 
تاش می شــود تا اصــول و گزاره های تجویزی به عنــوان راهنمای عمــل تربیتی معلمان و 
به طورکلی برای تعلیم و تربیت استنباط و ارائه گردد. آنچه به عنوان مبنای پژوهش حاضر در 
نظر گرفته شــده، تفسیری است که امام خمینی در کتاب شــرح چهل حدیث و سایر منابع 
خودشان از سه مبحث انسان و علم ورزی وی و همچنین نظام هستی ارائه نموده اند که زمینه 
را برای تبیین چنین نگرشی به تعلیم و تربیت دامن می زند که در تنه اصلی پژوهش با استفاده 

از قیاس عملی و الگوی فرانکنا بدان پرداخته می گردد.
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3. مبانی مفهومی و نظری
1-3. آیه بودن عالم از دیدگاه امام خمینی

 آیه و نشــانه بودن عالم در دیدگاه امام خمینی، در نظر داشــتن موجودات از حیث نمودی 
و ارتباط با خداوند متعال اســت. ایشان در تفسیر ســورۀ حمد درباره مفهوم آیه بودن عالم، 
ه اند«؛ تمام عالم چون اســم، نشانه است؛ همه موجوداتی که  می گوید: »همه عالم اســم اللَّ
در عالم هستند نشانه ذات مقّدس حق تعالی هستند. منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند 
به عمقش برســند، که این چطور نشانه اســت؛ و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند 
که نشــانه اســت. آن که به طور اجمال اســت این اســت که موجود خودبه خود وجود پیدا 

نمی کند...)امام خمینی 1379: 97 -96(.
 بنابراین در معنای اجمالی آیه بودن عالم )اسم الله بودن( بدان معناست که هر به  وجود 
آمدنــی و هر تبدیلــی، یک علت ]خارجــی[ دارد و این موضوع جــزء بدیهیات عقلی )و 

قابل فهم توسط عامه( است.
 ایشان در تبیین »عمق معنای آیه بودن عالم« تمام هستی و اوصاف را از خداوند می داند 

و می گوید:
یک چنین موجودی که مبدأ یک ایجاد می شود، و مبدأ یک وجود می شود، 
تمام آن موجوداتی که به مبدئیت او وجود پیدا می کنند، این ها مستجمع همان 
اوصاف هســتند به طریق نقص. منتها مراتب دارد: یک مرتبه اعاست که در 
آن همه اوصاف حق تعالی هست، منتها به اندازه ای که امکان دارد، به اندازه ای 
که می شود یک موجودی واجد باشد، آن »اسم اعظم« است. »اسم اعظم« 
عبارت از آن اسمی است و آن عامتی است که واجد همه کماالت حق تعالی 
است به طور ناقص؛ و به طور ناقص، یعنی نقص امکانی؛ و واجد همه کماالت 
الهی است، نسبت به سایر موجودات، به طور کمال. این موجوداتی که دنبال 
آن اســم اعظم می آیند، این ها هم واجد همان کماالت هستند، منتها به اندازه 
ســعه هستی خودشــان، به اندازه ســعه وجودی خودشــان، تا برسد به همین 
موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال می کنیم قدرت، علم و 

هیچ یک از کماالت را ندارند، این طور نیست )امام خمینی 1379: 98(.
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همچنین، امام دربارۀ حیات و حرکات همۀ موجودات می گوید: »عالم پرهیاهوســت. 
ه هستند. همه چیز اســم خداست. شما خودتان از  تمام عالم زنده اســت، همه هم اســم اللَّ
ه،  ه است. به اسم اللَّ ه است، دستتان هم از اسماء اللَّ ه هستید، زبانتان هم از اسماء اللَّ اسماء اللَّ

ه است«)امام خمینی 1379: 100(. ه، حمد هم که می کنید اسم اللَّ اْلَحْمُد للَّ
 بر این  اســاس، مفهوم آیه بودن عالــم به معنای دقیق- بدان معناســت همۀ موجودات 
)اعم از مادی و غیرمادی(، تجلی اســم الله هســتند و واجد همۀ کماالت الله هستند، منتها 
به اندازه ســعه هستی خودشان. هیچ یک از موجودات – اعم از انسان و غیر انسان – استقال 
ذاتی ندارند. همۀ موجودات به اندازۀ سعۀ وجودی شان ادراک و خداوند را تسبیح می کنند.

بنابراین مفهوم نگرش آیه بودن عالم از منظر امام خمینی این گونه تبیین می شود که نظام 
هســتی مراتبی دارد و موجودات عالم هریک در مراتب هســتی خود از منبع فیض الهی و 
امکانات الهی برخوردارند؛ اما نگرش آیه بودن امام خمینی دارای مبانی فکری ای است که 

در ادامه بدان ها پرداخته می شود.

2-3. مبانی فکری تأثیرگذار بر نگرش آیه ای امام خمینی
در این بخش به منظور تبیین دقیق نگرش آیه ای امام خمینی و نیز زمینه ســازی برای استنتاج 
داللت های تربیتی، بر اندیشه ایشان در مورد انسان شناسی و شناخت شناسی مروری اجمالی 
خواهیم داشــت، چراکه در تعلیم و تربیت از یک ســو با متربی و از سویی با علم و شناخت 
ســروکار داریم؛ لذا مبانی انسان شناســی و شناخت شناسی، اســاس تربیت مبتنی بر نگرش 

آیه ای است.
الف( مبانی انسان شناسانه نگرش آیه ای امام خمینی

انســان در اندیشــه امام خمینی دارای سیر تکاملی مراتب وجود است. ایشان در همین زمینه 
معتقد اســت که با حرکت جوهری، عین همیــن موجود طبیعی، از طبیعت حرکت نموده و 
به طرف کمــال می رود؛ چنان که در طفولیت و صباوت و شــباب و کهولت، یک هویت و 
وجود است...)اردبیلی 1381 ج 3: 403(. بر همین اساس، انسان ازنظر امام خمینی، جامع تمام 
جهات عالم و نسخة کامل هستی و شامل عالم غیب و شهادت و عصاره و خاصه و غایت 
عالم است. انسان، جلوه گاه نور حق و مظهر اسم اعظم و جمیع اسمای الهی و جامع کون 
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کبیر است )امام خمینی 1376: 71 ـ 80(.
 »قوای ظاهره و باطنه که جنود ملکّیه و ملکوتّیه نفس است که محل آن ها ارض طبیعت 
انســان است که این بنیه و کالبد باشــد«)امام خمینی 1380: 103(. امام خمینی مانند ماصدرا 
بر این باور اســت که گرچه این قوا متکثرند، اما این کثرت در دل یک وحدت و بســاطت 
حضور دارند. انســان یک تشخص ذومراتب است و هویت بسیطة واحدة شخصیه با عرض 
عریض اســت که گویا یک شجر است که صاحب تنه و ریشه و شاخه و گل و برگ است 
)اردبیلــی 1381 ج 3: 378 ـ 379(. امام پیرامون جایگاه انســان کامــل می گوید: »و تواند بود 
کــه چون موجــودات دیگر دانند که وصول به فنای ذات مقدس و اســتغراق در بحر کمال 
برای آن ها امکان پذیر نیست جز به طفیل و تبع ذات مقدس انسان کامل عالم بالّله و عارف 
معارف الهیه و جامع علم و عمل- چنانچه این نیز مقرر است در محاّل خود- از این جهت 
کمال انســانی را، که به استغراق در بحر غفاریت حق حاصل شود، از حق تعالی طلب کنند 

که خود نیز به وسیله او به کماالت الیقه خود برسند«)امام خمینی 1376: 418(.
 امام شرافت انسانی را از همان ابتدای خلقت مطرح می کند و به آیة ذیل مستند می سازد:

ْطَفَة  ْنســاَن ِمْن ُساَلٍة ِمْن طیٍن ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة فی  َقراٍر َمکیٍن ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ »َو َلَقْد َخَلْقَنا اإْْلِ
ناُه َخْلقًا آَخَر 

ْ
ْنَشــأ

َ
َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَســْوَنا اْلِعظاَم َلْحمًا ُثمَّ أ

ْحَســُن اْلخاِلقیَن«)مؤمنون: 14 ـ 12(؛ »هرآینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم. 
َ
ُه أ َفَتباَرَک اللَّ

سپس او را نطفه ای در جایگاهی اســتوار قراردادیم. آنگاه از آن نطفه، لخته خونی آفریدیم 
و از آن لخته خون، پاره گوشــتی و از آن پاره گوشت، اســتخوان ها آفریدیم و استخوان ها را 
به گوشــت پوشانیدیم، بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم. درخور تعظیم است خداوند، آن 

بهترین آفرینندگان«. 
ایشان در شرح چهل حدیث انسان را دارندۀ سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم می داند: 
اّول، نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل؛ دوم، نشئه برزخ و عالم متوسط بین 
العالمین و مقام خیال؛ سوم، نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت )امام خمینی 1376: 386(. 

امام خمینی هر سه نشئه انسان را مرتبط با هم می داند و می نویسد:
و باید دانســت که هر یک از این مراتب ثاثه انسانیه که ذکر شد به طوری 
به هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگری سرایت می کند، چه در جانب 
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کمــال یا طــرف نقص. مثًا اگر کســی قیام به وظایف عبادیه و مناســک 
ظاهریه، چنانچه باید و مطابق دستورات انبیاست، نمود، از این قیام به وظایف 
عبودیــت تأثیراتی در قلب و روحش واقع شــود که خلقش رو به نیکویی و 
عقایدش رو به کمال گذارد. و همین طور اگر کسی مواظب تهذیب خلق و 
تحسین باطن شد، در دو نشئه دیگر مؤثر شود، چنانکه کمال ایمان و احکام 
عقاید تأثیر در دو مقام دیگر می نماید. و این از شدت ارتباطی است که بین 

مقامات است )امام خمینی 1376: 387(.

5 
 

قَرارٍ مکینٍ ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمضْغَۀَ   ثُم جعلْناه نُطْفَۀً فی منْ ساللَۀٍ منْ طینٍ و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ«
أَح اللَّه كخَلْقاً آخَرَ فَتَبار أَنْشَأْناه ماً ثُملَح ظامنَا الْعوظاماً فَکَسقینَعنُ الْخالما انسان را از گل  نهیهرآ« ؛)12ـ  14 :ؤمنونم»(س

 پاره خون، لخته آن از و آفریدیم خونی لخته از آن نطفه، آنگاه. میقراردادر جایگاهی استوار اي داو را نطفهدیم. سپس آفری خالص
 درخور. دادیم دیگر آفرینشی را او دیگر بار پوشانیدیم، گوشت به را هااستخوان و آفریدیم هااستخوان گوشت، پاره آن از و گوشتی

  .»هترین آفرینندگانب آن خداوند، است تعظیم

 مقام و غیب عالم و آخرت نشئه اول، :ددانو صاحب سه مقام و عالم می انسان را دارندة سه نشئه شرح چهل حدیثدر  ایشان
 امام خمینیشهادت ( عالم و ملک مقام و دنیا نشئه سوم، ؛خیال مقام و العالمین بین متوسط عالم و برزخ نشئه دوم، ؛عقل و روحانیت

 د:نویسد و میدانمرتبط با هم میانسان را هر سه نشئه  . امام خمینی)386 :1376

و باید دانست که هر یک از این مراتب ثالثه انسانیه که ذکر شد به طورى به هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگرى 
اگر کسى قیام به وظایف عبادیه و مناسک ظاهریه، چنانچه باید و مطابق  مثالًکند، چه در جانب کمال یا طرف نقص.  سرایت مى

وظایف عبودیت تأثیراتى در قلب و روحش واقع شود که خلقش رو به نیکویى و عقایدش رو به  دستورات انبیاست، نمود، از این قیام به
اگر کسى مواظب تهذیب خلق و تحسین باطن شد، در دو نشئه دیگر مؤثر شود، چنانکه کمال ایمان و احکام  طور نیهمکمال گذارد. و 

 .)387: 1376امام خمینی است (است که بین مقامات  نماید. و این از شدت ارتباطى عقاید تأثیر در دو مقام دیگر مى

 
 ینیخمانسان در دیدگاه امام  و مرتبه ): سه نشئه، مقام1شکل (

بـاهم   بـه  تربیت، و تعلیم غایات به ها آنوابستگی  و مراتب این کماالت جداسازي نفی با ،امام سوي از انسانیت گانۀسه مراتب ارتباطات تبیین
 .یابدمی تريدقیق معناي و شودمی منتهی ها آن ينگر

توانـد داراى   ، کماالت مقامات ثالثه بسته به کماالت هر یک است. کسى گمان نکند که بدون اعمال ظاهریه و عبادات قالبیه مـى طور نیهمو 
ایمان کامل یا خلق مهذّب شود، یا اگر خلقش ناقص و غیر مهذب شد، اعمالش ممکن است تام و تمام و ایمانش کامل شود، یا ممکن اسـت  

اش کامل گـردد. وقتـى اعمـال قالبیـه نـاقص شـد و مطـابق دسـتورات انبیـا نگردیـد،            اش تام و محاسن اخالقیه ظاهریهبدون ایمان قلبى اعمال 

 

 

عالم غیب /نشئه آخرت   

مقام روحانیت و عقل/  

 نشئه برزخ و عالم متوسط بین العالمین 
 و مقام خیال

 نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت

شکل )1(: سه نشئه، مقام و مرتبه انسان در دیدگاه امام خمینی
تبیین ارتباطات مراتب ســه گانۀ انســانیت از ســوی امام، با نفی جداسازی کماالت این 
مراتب و وابستگی آن ها به غایات تعلیم و تربیت، به باهم نگری آن ها منتهی می شود و معنای 

دقیق تری می یابد.
و همین طور، کماالت مقامات ثاثه بســته به کماالت هر یک است. کسی 
گمــان نکند که بدون اعمال ظاهریه و عبــادات قالبیه می تواند دارای ایمان 
کامل یا خلق مهّذب شود، یا اگر خلقش ناقص و غیر مهذب شد، اعمالش 
ممکن اســت تاّم و تمام و ایمانش کامل شــود، یا ممکن است بدون ایمان 
قلبی اعمال ظاهریه اش تاّم و محاســن اخاقیه اش کامل گردد. وقتی اعمال 
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قالبیــه ناقص شــد و مطابق دســتورات انبیا نگردیــد، احتجاباتی در قلب و 
کدوراتی در روح حاصل می شــود که مانع از نور ایمان و یقین می شــود. و 
همین طور اگر اخاق رذیله در قلب باشــد، مانع از ورود نور ایمان است در 

آن )امام خمینی 1376 :388- 387(.
در شــکل 2، رابطه دوســویه میان هر یک از مراتب انســان )مؤلفه های وجود انســان( 

به خوبی نشان داده شده است:

6 
 

اگر اخالق رذیله در قلب باشد، مانع  طور نیهمشود. و  شود که مانع از نور ایمان و یقین مى احتجاباتى در قلب و کدوراتى در روح حاصل مى
 .)387 -388: 1376امام خمینی (از ورود نور ایمان است در آن 

 است: شده دادهنشان  یخوب به انسان) هاي وجودمؤلفهانسان (میان هر یک از مراتب  هیدوسو، رابطه 2در شکل 

 

  

 گانه وجود انسانهاي) سهمؤلفهمراتب (» ارتباط متقابل: «1 شماره شکل
بنابراین با ؛ است زمان همها باور و اخالق و عمل هر انسان، ارتباط نزدیک و متقابلی در وجود وي دارند، رشد و سقوط آن ازآنجاکه درواقع

و این موضوع در مورد دو مؤلفه دیگر  شودجود انسان تقویت یا تضعیف میتقویت یا تضعیف یک باور، خلق و عمل متناسب با آن نیز در و
است)، خُلق و عمل متناسب  شده مشخصکه با شماره سطح آن باور (است. هر  قرارگرفته موردتوجهیر این مطلب نیز صادق است. در شکل ز

 در همان سطح) را داراست.خود (با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گانه و تناسب باور و اخالق و عمل در هر درجه : ارتباط مراتب سه٣ شکل شماره
 انسانیت، با یکدیگر

3؛ عمل3؛ اخالق3باور: 3درجه انسانی  

2؛ عمل2؛ اخالق2باور: 2درجه انسانی  

1؛ عمل1؛ اخالق1باور: 1درجه انسانی  

)ایمان(باور   

 عمل اخالق

 

 

شکل شماره 2: »ارتباط متقابل« مراتب )مؤلفه های( سه گانه وجود انسان

درواقــع ازآنجاکه باور و اخاق و عمل هر انســان، ارتباط نزدیــک و متقابلی در وجود وی 
دارند، رشــد و سقوط آن ها هم زمان اســت؛ بنابراین با تقویت یا تضعیف یک باور، خلق و 
عمل متناسب با آن نیز در وجود انسان تقویت یا تضعیف می شود و این موضوع در مورد دو 
مؤلفه دیگر نیز صادق اســت. در شــکل زیر این مطلب موردتوجه قرارگرفته است. هر باور 
)که با شماره سطح آن مشخص شده است(، ُخلق و عمل متناسب با خود )در همان سطح( 

را داراست.
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ضتجٝ ثب يُٕ ٞٓ ا٤ٕبٖ ٚ ، ثبٚض ٚٝ اظ ٘هط زضرٝ زض سٝ ظ٥ٔٙٝ اذالقٔمبْ ا٘سبٖ زضرٝ ستٛاٖ ٌفت حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ضىُ ثبال ٣ٔ
 .تط٢ لطاض زاضزثٟتط زض ٔطتجٝ پب٥٤ٗ يجبضتٝ ث ٚ 1زضرٝ  ا٘سب٣٘ ٥٘ست وٝ زض ٔطتجٝ ٚ

 إ اهبم خوٌٖ٘ )رُ(ضٌبسٖ ًگزش آِٗضٌبختة( هجبًٖ 
ضٙبس٣، اظ ا٘س وٝ ثٝ لَٛ وبپّستٖٛ زضٛاض است زض ٤ه ثحج ضٙبذتضٙبس٣ چٙبٖ ثٝ ٞٓ ت٥ٙسٜضٙبس٣ ٚ ٞست٣جحج ضٙبذتٔ

ضٙبسب٣٘ وٝ (. اظ ٥ٕٞٗ ض٢ٚ است وٝ اظ ز٤سٌبٜ آٖ ضٙبذت173: 9د 1385ضٙبس٣ ارتٙبة وطز)وبپّستٖٛ، ٔسبئُ ٞست٣
ضٙبسب٣٘ وٝ ٖ ضٙبذتٜ ٘ساضز، ٚرٛز ٘ساضز. أب اظ زَ آٔجٙب٤طبٖ حس است يبِٓ ٞست٣، ٕٞتب٢ ٔبزٜ است ٚ چ٥ع٢ وٝ ٔبز

تٛا٘س ٚرٛز ثبضس، يبِٓ ٞست٣ تطو٥ج٣ است اظ غ٥ت ٚ ضٟبزت ٚ چ٥ع٢ وٝ ٔبزٜ ٘ساضز، ٣ٔٔجٙب٤ص ايٓ اظ حس ٚ يمُ ٣ٔ
ضٙبس٣، ضٙبس٣، ضٙبذتٞب٢ ث٥ٙبز٤ٗ ٚ ٟٔٓ ا٘سبٖزاضتٝ ثبضس. زض ٥ٕٞٗ ضاستب حؿطت أبْ)ضٜ( زض فطاظ٢ اظ سرٙب٘طبٖ ثحج

 وٙٙس.بٖ ثب ٞٓ شوط ٣ٔضٙبس٣ ٚ ضإٞٙبضٙبس٣ ضا تٛأٞست٣

ٌٛ٘ٝ وٝ ٔب وٝ ٞست، ٘ٝ آٖأبْ)ضٜ( يّت ثًخت ا٘ج٥بء ضا يالٜٚ ثط ٌستطش ذساضٙبس٣ ٚ تٛح٥س، ضٙبذت ٔطزْ اظ يبِٓ، چٙبٖ
ا٘س ٚ تٕبْ وبضٞب٢ ز٤ٍط، ٔمسٔٝ آٖ چٝ وٝ ا٘ج٥بء ثطا٢ آٖ ٔجًٛث ضسٜفطٔب٤ٙس: آٖوٙٙس. ا٤طبٖ ٣ٔو٥ٙٓ، شوط ٣ٔازضان ٣ٔ

ثبضس)أبْ قٛض است، ٣ٌٔٛ٘ٝ وٝ يبِٓ ٚالًبً ٚ حم٥متبً آٖٛز ٌستطش تٛح٥س ٚ ضٙبذت ٔطزْ اظ يبِٓ، اِجتٝ آٖضٔحسٛة ٣ٔ
. ثٙبثطا٤ٗ ثب نٟٛض ا٥ِٚٗ ٘ج٣ ٚ ا٥ِٚٗ ا٘سبٖ، ٣ًٙ٤ حؿطت آزْ)و( ضٙبذت ٞٓ ٔتِٛس ضسٜ است (.284: 19، د1385ذ٣ٙ٥ٕ، 

آضٔبٖ اغ٣ّ ٚح٣ ا٤ٗ ثٛزٜ است وٝ ثطا٢ ثطط ًٔطفت »ىٝ ًٔتمس٘س زا٘ٙس، ثّتٟٙب ضٙبذت ضا ٕٔىٗ ٣ٔحؿطت أبْ)ضٜ( ٘ٝ

گانه و تناسب باور و اخالق و عمل در هر درجه انسانيت، : ارتباط مراتب سه3 شماره شکل
 با یکدیگر

 

؛ 3باور: 3درجه انسانی
3؛ عمل3اخالق  

؛ 2باور: 2درجه انسانی
2؛ عمل2اخالق  

؛ 1باور: 1درجه انسانی
1؛ عمل1اخالق  

شکل شماره 3: ارتباط مراتب سه گانه و تناسب باور و اخالق و عمل در هر درجه انسانیت، با یکدیگر

حال با توجه به شــکل باال می توان گفت مقام انســان درجه سه ازنظر درجه در سه زمینه 
اخاق، باور و ایمان و عمل هم رتبه با انسانی نیست که در مرتبه و درجه 1 و به عبارت بهتر 

در مرتبه پایین تری قرار دارد.
ب( مبانی شناخت شناسی نگرش آیه ای امام خمینی

مبحث شناخت شناســی و هستی شناســی چنان به هم تنیده اند که به قول کاپلســتون دشوار 
اســت در یک بحث شناخت شناسی، از مسائل هستی شناسی اجتناب کرد )کاپلستون 1385 ج 
9: 173(. از همین روی است که از دیدگاه آن شناخت شناسانی که مبنایشان حس است عالم 
هستی، همتای ماده است و چیزی که ماده ندارد، وجود ندارد؛ اما از دل آن شناخت شناسانی 
که مبنایشان اعم از حس و عقل است، عالم هستی ترکیبی است از غیب و شهادت و چیزی 
که ماده ندارد، می تواند وجود داشــته باشــد. در همین راســتا امام در فرازی از سخنانشان 
بحث های بنیادین و مهم انسان شناســی، شناخت شناســی، هستی شناسی و راهنماشناسی را 

توأمان با هم ذکر می کنند.
امام علت بعثت انبیا را عاوه بر گســترش خداشناسی و توحید، شناخت مردم از عالم، 
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چنان که هست، نه آن گونه که ما ادراک می کنیم، ذکر می کنند. ایشان می گوید: »آنچه که 
انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر، مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت 
مردم از عالم اســت که چطور اســت؛ ارائه عالم به آن طوری که هســت، نه به آن طوری 
کــه ما ادراک می کنیم« )امــام خمینی 1385 ج 19: 284(؛ بنابراین با ظهــور اولین نبی و اولین 
انســان، یعنی آدم )ع( شناخت هم متولدشده اســت. امام نه تنها شناخت را ممکن می دانند، 
بلکه معتقدند »آرمان اصلی وحی این بوده اســت که برای بشــر معرفــت ایجاد کند«)امام 
خمینــی 1385 ج 19: 225(. تفســیر امــام از کام پیامبر اکرم )ص( که راجع به شــناخت عالم 
فرمودند، این گونه اســت: »الهم ارنی االشیاء کماهی«. این به احتمال قوی بدین معنی است 
که خداوند به آن نشــان داده که تمامی موجودات عالم، صرف و عین ربط و عین تعلق به 
خداوند تبارک وتعالی هســتند و درواقع با این مشاهده است که معرفت خدا حاصل می شود 

)امام خمینی 1385 ج 20: 366(.
 امام می گوید بنا بر قول مشــهور علم دارای دو قســم اســت: الف( علم حصولی؛ که 
عبارت اســت از این که حصول علم، محتاج به واســطه اســت، یعنی اگر انســان بخواهد به 
اشیای خارجی، مثًا، علم بصری پیدا کند باید صور خارجی آن ها را ببیند تا به وسیله صورت 
خارجی و به واسطه چشم در ذهن صورت علمی تولید گردد. ب( علم حضوری؛ که عبارت 
اســت از این که علم برای عالم به واســطه محتاج نباشد. گفته اند علم حضوری در سه مورد 
مصــداق پیدا می کند:1( علــم مجرد، به ذات خودش )مانند علــم نفس به ذات خودش(؛ 
2( علــم علت به معلول خودش؛ 3( علم هر مجردی به مجــرد دیگر، اعم از آن که مجرد از 
معالیل دیگر باشد یا نه درصورتی که مجرد در سلسله معالیل مجرد دیگر باشد، چنان که علت 
مجرده به وجود معلول خود عالم اســت و معلول مجرد هم به علت مجرد خود عالم اســت، 
اما نه به نحو احاطه، بلکه به آن اندازه که حدقه چشــم او استعداد تعقل علت خود را داشته 

باشد)اردبیلی 1381 ج 1: 384-385(.
ایشــان عقل را درنهایت متصل به باری تعالی می گرداند و معتقد است که: »قوه تمییز و 
ه  ه و علماء باللَّ عقل به تنهایی کافی نیســت، لذا حضرت احدیت، انبیا و مرســلین و اولیاء اللَّ
را برای اعتضاد این قوه فرستاده تا بتوانند آن ها را لجام کنند و تحت فرمان عقل، بلکه عقل 
کل و دستور شرع درآورند و آن ها را رام کرده و توابع رذیله را از صفحه دل بردارند« )اردبیلی 
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1381 ج 3: 366(؛ بنابراین روشــن می شود که امام عقلی را به عنوان راه شناخت می پذیرد که 
تحت تصرف قانون الهی و شــرعی باشــد و به اصطاح صبغه و رنگ قدسی داشته باشد و 
ازنظر ایشان عقلی که پشتیبانی شرع و تعالیم انبیای عظام را نپذیرد، استقال ندارد، بلکه برده 

و بنده شهوت و غضب و شیطان خواهد بود.
ایشــان اســتفاده از قرآن، این راه پرمحتوا و غنی که باب معرفت را گشوده و عمده نظر 
آن بر توســعه معرفت است، برای افراد مختلف، به حسب استعداد و توانایی هایشان، متفاوت 
و به عبارتی تشــکیکی می دانند و معتقدند: »عمده نظر کتاب الهی و انبیای عظام بر توسعه 
کیددارند که شناخت بشر محدود به  معرفت اســت«)امام خمینی 1385 ج 19: 115(. ایشــان تأ
طبیعت اســت و ماورای طبیعت را نمی تواند بشناســد، بلکه برای شــناخت آن نیازمند یک 
معانی دیگر و کســی است که علم حقیقی به آن طرف و رابطه انسان با آن سوی عالم داشته 
باشد؛ چراکه این روابط برای بشر مخفی است )امام خمینی 1385 ج 4: 188(. در این بیان امام 
شــناخت دیگری به نام وحی برای انبیا قائل می شــود و می گوید: »... اگر انبیا نباشند یک 
حیوانی هستیم که هر چه هســت همین طبیعت ]است و[ بیشتر از این ادراک نداریم«)امام 
کید  خمینی 1385 ج 4: 189(. تهذیب نفس نیز یکی از راه های شــناخت است که امام بدان تأ
داشــته است. ایشــان تهذیب و تزکیه نفس را عامل مؤثری برای اکتساب شناخت می داند. 
وی بر این باور اســت که برخی از مطالب را اگرچه بتــوان با برهان اثبات کرد، اما تلقی آن 
به تهذیب نفس نیاز دارد. درواقع امام شــرط تلقی یا تصور و درواقع دست یافتن به شناخت 
روشــن برخی مفاهیم فلســفی را تهذیب و تقوای الهی می داند. قرآن کریم هم راجع به این 
َه َیْجَعْل َلُکْم ُفْرقانا«)انفــال: 29(؛ اگر از خدا پروا کنید  ُقوا اللَّ راه شــناخت می فرماید: »ِإْن َتتَّ
برای شما )نیروی( تشخیص )حق از باطل( قرار می دهد. این آیه تصریح دارد که اگر انسان 
خود را پاک و منزه نگه دارد، خداوند متعال به او نیروی تشــخیص و شناخت حق از باطل 
را می دهد. امام در فرازی دیگر، در کنار قرآن، معارف اهل بیت )ع( را هم به عنوان یکی دیگر 
از راه های شناخت عنوان کرده اند. در همین راستا می گوید: »برادران ایمانی من، خصوصًا 
اهل علم، قدری به معارف اهل بیت، علیهم السام، و قرآن توجه کنند آن را نسیان نکنند، که 
عمده بعثت رسل و انزال کتب برای مقصد شریف معرفة الّله بوده«)امام خمینی 1376: 660(. 
فطرت نیز از راه های کســب شناخت در اندیشه امام اســت. ازنظر ایشان برخی از مصادیق 
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فطــرت عبارتند از: فطــرت بر اصل وجود مبدأ، معاد، نبوت، وجــود مائکه و روحانیون و 
انزال کتب و اعام طریق هدایت، فطرت عشق به حریت و... که بعضی از این ها از احکام 
فطرت و بعضی از لوازم فطرت می باشند )امام خمینی 1376: 182-181(. وجدان نیز یکی دیگر 
از راه های شــناخت در اندیشه امام اســت. امام در نامه ای عرفانی-اخاقی که به فرزندشان 
مرحوم حاج ســید احمد می نویســد از او می خواهد با قدم وجدان، او را همراهی کند تا به 
درک و شــناخت آنچه امام درصدد اثبات آن اســت، برسد. امام می گوید: »عزیزم... بیا با 
هم به ســوی وجدان رویم که ممکن است راهی بگشاید... اگر به قدم وجدان همین مقدار 
را درک کنــی و بیابی« )امام خمینــی 1385 ج 20: 440-439(. حس نیز در اندیشــه امام یکی 
از راه های شــناخت در نظر گرفته شــده است. ایشان حس را راهی مســتقل برای شناخت 
نمی داند، بلکه حس را به عنوان راهی غیرمســتقل و وابسته که به عقل تکیه دارد، می پذیرد. 
جوادی آملی )1374( در بیان علت این که شــناخت حســی نیازمند عقل اســت چنین بیان 
می کند: شناخت حسی هرگز یقین آور نیست؛ زیرا آنچه را که حس ادراک می کند تنها در 
طرف اثبات اســت؛ یعنی ما با حس می فهمیم که مثًا نور موجود اســت، اما این مقدار که 
با دیدن حاصل می شــود هرگز موجب یقین به وجود نور نمی گردد. یقین به وجود نور وقتی 
حاصل می شــود که ما امتناع نقیضین را به عنوان یک اصل عقلی شناخته و بر اساس آن یک 
قیاس استثنایی تشکیل داده و نتیجه قطعی و یقینی از آن به دست آوریم. از بیان امام می توان 
اســتفاده کرد که اواًل ایشــان جهان را آن گونه که هســت، ممکن می دانند؛ ثانیًا، شــناخت 
جهان آن گونه که هســت، منجر به شــناخت خداوند متعال می شــود؛ ثالثًا، معرفت شناسی، 
هستی شناســی، انسان شناسی و خداشناســی درهم تنیده و به هم مربوطند و نمی توان آن ها را 

جدا از هم مورد کنکاش و بررسی قرار داد و نتایج هریک در دیگری مؤثر است.
امام در بیان معنای آیه محکمه می گوید:

 کلمه »آیه« که به معنی »نشانه« است مناسب با علوم عقلیه اعتقادیه است، 
زیرا که آن علوم نشــانه های ذات و اســماء و صفات و دیگر معارف است، 
و ســابقه ندارد که در علوم دیگر به آیت یا نشــانه تعبیر شود. مثًا در کتاب 
الهــی در مــوارد کثیره بعد از آنکــه اقامه برهان بر وجود مقــدس صانع، یا 
بــر اســماء و صفات آن ذات مقــدس، یا بر وجود قیامــت و کیفیات آن و 
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عالم غیب و برزخ می فرماید، دنباله آن می فرماید: »این آیت اســت یا آیات 
اســت برای متفکرین یا عقا« و این تعبیر رایجی است نسبت به این علوم و 
معارف. ولیکن اگر دنبال ذکر یک فرعی از فروع شــرعیه، یا یک اصلی از 
اصول اخاقیه، ذکر شــود که »این آیت اســت«، خالی از رکاکت نیست. 
چنانچه ظاهر است. پس، معلوم شد که آیت و عامت و نشانه از مناسبات 
و مختصات علوم معارف اســت. چنانچه توصیــف به »محکمه« بودن نیز 
مناســب با این علوم اســت، زیرا که این علوم در تحت میزان عقلی و برهان 
محکم اســت، و اما سایر علوم را به حسب نوع برهان محکم و استوار نیست 

)امام خمینی 1376: 391(.
 درنهایت ایشان به تبیین معنای سنت قائمه می پردازند:

... ســّنت قائمــه راجع به علوم تعبدیه و آداب شــرعیه اســت کــه تعبیر به 
»ســّنت« شده اســت، و عقول به حســب نوع از ادراک آن ها عاجز است، 
و طریق اثبات و فهم آن ها ســّنت اســت، چنانچه تعبیر و توصیف سّنت به 
»قائمه« نیز مناسب با همان واجبات شرعیه است، زیرا که »اقامه« واجبات 
و برپاداشــتن و »اقامــه« صلوات و زکوات و غیر آن، تعبیر شــایع صحیحی 
اســت. و این کلمه در آن دو علم دیگر به کاربرده نمی شود، و تعبیر از آن ها 
به آن غیر صحیح اســت. این غایت آن چیزی اســت که به حسب مناسبات 

می توان تطبیق نمود. و العلم عند الّله )امام خمینی 1376: 392(.
امام در بیان نکتۀ به کار بردن تعبیر آیت به معنای عامت و نشانه بودن برای علوم عقلیه 

و حقایق اعتقادیه می گوید:
در حدیث شــریف از علــم عقاید و معارف تعبیر فرموده اســت به »آیه«، و 
»آیت« عامت و نشــانه اســت. و نکته این تعبیر آن است که علوم عقلیه و 
حقایق اعتقادیه اگر چنانچه تحصیل شود برای فهم خود آن ها، و جمیع مفاهیم 
و اصطاحــات و زرق وبرق عبارات و تزیین ترکیبات کلمات، و تحویل دادن 
به عقول ضعیفه برای تحصیل مقامات دنیویه، آن را »آیات محکمات« نتوان 
گفت، بلکه حجب غلیظه و اوهام واهیه باید نام نهاد )امام خمینی 1376: 392(.
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جدول شماره 1 خاصه مباحث انسان شناسی و شناخت شناسی امام خمینی را به صورت 
تطبیقی نشان می دهد.

مربی و معلممنبع علمیمرتبه متناسبمحتوای علمتعبیر علم

آیه محکمه

دعــوت به مبــدأ و 
معاد اســت به طریق 
برهان صحیح و تبیان 
الّله  بــه  کامل؛ علم 
و مائکــه و کتب و 

رسل و یوم اآلخرة

نشئه آخرت
عالم غیب

 مقــام روحانیت و 
عقل

 

کتاب جامع الهــی و قرآن 
کریم ربوبی، مشحون از آن 
است. بلکه می توان گفت 
تنهــا چیزی را کــه کتاب 
خدا از هر چیز بیشتر متکفل 
است همین علم است و دو 
مرحله دیگر در کتاب الهی 
نسبت به این مرتبه قدر قلیلی 

دارد.
هــدی،  ائمــه  احادیــث 
این  نیز در  علیهم الســام، 
مقصــد فوق حــد احصاء 

است.

انبیاء و اولیاء 
علیهم السام

 فاســفه و اعاظم از 
اصحاب  و  حکمــا 

عرفان و معرفت

فریضه عادله

و  باطــن  تهذیــب 
و  خلــق  اصــاح 

تعدیل خلق

نشئه برزخ 
 عالم متوســط بین 

العالمین
مقام خیال

کتاب الهی و اخبار وارده از 
اهل بیت علیهم السام

انبیاء و اولیاء 
علیهم السام 

 علمــای اخــاق و 
اصحاب ریاضات و 

معارف

سنت قائمه

و  ظاهـر  تربیـت 
اسـت،  آن  ارتیـاض 
علـم فقـه و مبـادی 
آداب  علـم  و  آن 
تدبیـر  و  معاشـرت 
سیاسـت  و  منـزل 

ن مـد

نشئه دنیا
مقام ملک

 عالم شهادت

جمیع کتب ما مشــحون از 
آن است.

انبیاء و اولیاء 
علیهم السام

 علمای ظاهر و فقها 
و محدثین

جدول شماره 1: خالصه آراء انسان شناسانه و شناخت شناسانۀ امام خمینی
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 ینیخمامام  ۀشناسانشناختشناسانه و آراء انسان خالصه: 1 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینیخمشناسی اندیشه امام شناسی و ارزش): مبانی انسان4شکل (

 نظري و الگوي تحلیل یمبان .4

 ینیخماي به عالم مبتنی بر دیدگاه امام هاي تربیتی نگرش آیهداللت .1-4

منظور از داللت .توان ارائه دادرا در اینجا میهاي تربیتی برخی از داللت ،ینیخماي امام در تبیین نگرش آیه شده طرحمبانی اکنون با نظر به 
 هم ناظر به تعامالت با محتوي آموزش و تأملمتربی در تربیت در  هاي تربیتی در این مقاله اصول تربیتی هستند که هم ناظر به نقش مربی و

 .استسویه با یکدیگر دو

 در تربیت گانه سهتربیتی  مراتب بهاصل توجه  .1-1-4

بر اساس این  مطرح گردید. یشناس انسانانسان در بخش  گانه سهکه در خصوص مراتب  و عملاین اصل برگرفته از تناسب باور اخالق  
ی زمانی از تربیت درست خود مترب و چهند. همه مربیان تربیت گانه انسانی را مدنظر قرار دهبایستی مراتب رشد سه ، مربیانیاصل تربیت

منتهى إلیه  ؛ واست» صراط مستقیم«غایت تربیت، حرکت در «... برسد  و کمالبود که در هر سه مرتب انسانی به رشد د نبرخوردار خواه
است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از اولیا واقع  شده دعوتاین صراط مستقیم؛ کمال مطلق است، اللَّه است. 

مطرح  صراحت بهپس از ذکر تقسیمات علم حضوري،  امام ).248: 1379امام خمینی ( »ما را هدایت کنند به راه مستقیم ها آنبشویم، تا 
 علوم حضوري است:  ۀکنند هممی

کل عالم مجرد و کل «علم عین عالم و عالم عین علم است و محال است که عالم حقیقت علم نباشد و علم حصولى رأساً غلط است؛ 
سازى  . براى همین تربیت بشر و براى انسانیوتعال تباركاند از طرف خداى  انبیا هم که آمده ).387: 1ج  1381(اردبیلی  »عالممجرد 

کوشش دارند به اینکه این انسان را تربیت کنند. براى اینکه با تربیت انسان،  -خصوصاً کتاب مقدس قرآن کریم -است. تمام کتب انبیا

مبانی 

یشناسانسان  

مبانی 

یشناسارزش  

 نشئه دنیا

 نشئه برزخ

 نشئه آخرت

عمل -اخالق -باور  

 عالم خیال

 یقین

 تیباهلسنت نبوي و معارف  -تهذیب نفس -وحی -عقل

حس -وجدان -فطرت -ع)(  

شکل شماره 4: مبانی انسان شناسی و ارزش شناسی اندیشه امام خمینی

4. مبانی نظری و الگوی تحلیل
1-4. داللت های تربیتی نگرش آیه ای به عالم مبتنی بر دیدگاه امام خمینی

اکنون با نظر به مبانی طرح شــده در تبیین نگرش آیه ای امــام خمینی، برخی از داللت های 
تربیتــی را در اینجا می تــوان ارائه داد. منظور از داللت های تربیتی در این مقاله اصول تربیتی 
هستند که هم ناظر به نقش مربی و متربی در تربیت در تأمل با محتوی آموزش و هم ناظر به 

تعامات دوسویه با یکدیگر است.
1-1-4. اصل توجه به مراتب تربیتی سه گانه در تربیت

 این اصل برگرفته از تناســب باور اخاق و عمل که در خصوص مراتب ســه گانه انسان در 
بخش انسان شناســی مطرح گردید. بر اســاس این اصل تربیتی، مربیان بایســتی مراتب رشد 
ســه گانه انســانی را مدنظر قرار دهند. همه مربیان تربیت و چه خود متربی زمانی از تربیت 
درســت برخوردار خواهند بود که در هر سه مرتب انسانی به رشد و کمال برسد »... غایت 
تربیت، حرکت در »صراط مســتقیم« اســت؛ و منتهی إلیه این صراط مستقیم؛ کمال مطلق 
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ه اســت. دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از  است، اللَّ
اولیا واقع بشویم، تا آن ها ما را هدایت کنند به راه مستقیم« )امام خمینی 1379: 248(. امام پس 

از ذکر تقسیمات علم حضوری، به صراحت مطرح می کنند همۀ علوم حضوری است: 
علم عین عالم و عالم عین علم اســت و محال اســت که عالم حقیقت علم 
نباشد و علم حصولی رأسًا غلط است؛ »کل عالم مجرد و کل مجرد عالم« 
)اردبیلی 1381 ج 1: 387(. انبیا هم که آمده اند از طرف خدای تبارک وتعالی. 
برای همین تربیت بشر و برای انسان سازی است. تمام کتب انبیا- خصوصًا 
کتــاب مقدس قرآن کریم- کوشــش دارند بــه اینکه این انســان را تربیت 
کنند. برای اینکه با تربیت انســان، عاَلم اصاح می شــود. آن قدر که انسان 
غیر تربیت شــده مضر است به جوامع، هیچ شــیطانی و هیچ حیوانی و هیچ 
موجودی آن قدر مضر نیســت. و آن قدر که انســان تربیت شــده مفید است 
برای جوامع، هیچ مائکه ای و هیچ موجودی آن قدر مفید نیســت. اســاس 
عالم بر تربیت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشرده تمام 
عالم اســت. و انبیا آمده اند برای اینکه این عصاره بالقّوه را بالفعل کنند؛ و 
انســان یک موجود الهی بشــود. این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در 
اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است )امام خمینی 1385 ج 14: 153(.

عاَلم، مدرســه اســت و معّلمین این مدرســه، انبیا و اولیا هســتند. و مربی 
این معّلمیــن، خدای تبارک وتعالی اســت. خــدای تبارک وتعالی، تعلیم و 
تربیت کرده اســت انبیا را. و ارســال کرده آن ها را برای تربیت و تعلیم کافه 
ناس. انبیای بزرگ اولوالعزم مبعوث اند بر تمام بشــر و سمت معّلمی و مربی 
دارند نسبت به تمام بشر، و معّلم آن ها و مربی آن ها حق تعالی است. و آن ها 
هم بعدازاینکه به تعلیمات الهی تعلیم شدند و تربیت پیدا کردند مأمورند که 

بشر را تربیت کنند )امام خمینی 1385 ج 13: 503(.
2-1-4. اصل جلوگیری از تفکیک جزئی نگر – تحدیدی – به مراتب و علوم سه گانه

 این اصل برگرفته از مراتب شــناخت در دیدگاه امام خمینی ونیز اسباب و ابزارهای شناخت 
در بحث شناخت شناســی ایشان اســت. در نظر گرفتن شــدت ارتباط میان مراتب کمال و 
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ســقوط و هم زمانی این مراتب، یکی دیگر از اصول مهم تربیت مبتنی بر دیدگاه امام خمینی 
و حاصل از نگرش آیه ای ایشــان است. بر اســاس این اصل مربی باید به ارتباط میان مراتب 
ســه گانه علم توجه داشــته باشــد تا دچار نگرش تحدیدی در ارتباط با مراتب علوم نگردد. 
مربیان با روشنگری پیرامون مراتب سه گانه علوم باید متربیان را مرحله به مرحله هدایت نمایند 

و در رسیدن به قرب الی الله که هدف غایی تعلیم و تربیت اسامی است سوق دهند.
3-1-4. اصل مداومت، محافظت و مراقبت

ه با مداومت، محافظت  وصول به حق تعالی و تحقق به اسماء و صفات و تخلق به اخاق اللَّ
و مراقبت نفس حاصل می شود. درواقع راه شناخت خداوند از این سه طریق است؛ چنان که 

امام دراین باره می گوید:
پس، بر طالب مســافرت آخرت و صراط مستقیم انسانیت الزم است که در 
هــر یک از مراتب ثاثــه باکمال دقت و مواظبت توجــه و مراقبت کرده و 
آن هــا را اصاح کند و ارتیاض دهد، و هیچ یک از کماالت علمی و عملی 
را صرف نظــر ننماید. گمان نکند که کفایت می کنــد او را تهذیب خلق یا 
تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شــریعت، چنانچه هر یک از این عقاید ثاثه 

را بعضی از صاحبان علوم ثاثه دارا هستند )امام خمینی 1376: 388(.   
در اینجا کام امام اوج می گیرد و عرفان درونی ایشان آشکار می گردد و قلبش با عشق 
به حــق پیوند می خورد و آیینه تجّلی حق می شــود و روح کام دگرگون می گردد و این معنا 
در شــاهد     زیر کامًا اثبات می شــود آنگاه که می گوید: »پس این مقام را شهود کردن یا به 
آن متحقق شــدن کســی را دســت ندهد مگر آنکه نردبان تعینات را پله پله باال رود. و پیش 
از آنکه ســالک به این مقام برسد مشــاهده می کند که بعضی از اسماء الهیه از بعض دیگر 
خوب تر و زیباتر است، مانند عقول مجرده و فرشتگان مهیمن« )امام خمینی 1423 :18(. تزکیه 
مقدمه تربیت اســت:  تزکیه یعنی زدودن آلودگی های باطنی همراه با رشــد ُبعدی. در مقابل 
دو لغت تطهیر )رفع     آلودگی ها و نجاســات شــرعی( و تنظیف )رفع آلودگی های ظاهری و 
غیربهداشتی( لغت تزکیه بکار     برده می شود. تفاوت دیگری که تزکیه با تطهیر و تنظیف دارد 
در رشــد و نمو بُعدی اســت که     به واسطه تزکیه حاصل می شود. مثل مالی که اگر زکات آن 
پرداخت شــود خداوند به آن برکتی     بخشــیده و آن را وسعت می دهد. تزکیه نفس یعنی رفع 
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رذایل و آلودگی های روحی و قلبی برای     آن که قلب مهّیای حکمت و معارف الهّیه و جایگاه 
عبودیت خداوند متعال گردد که به دنبال آن     کمال و ســعادت و رشــد معنوی انســان را به 
همراه خواهد داشت.  اگر تربیت با تزکیه همراه شود اثر خود را بجا خواهد گذاشت، وگرنه 
انســان عالم و دانشمندی     که از قید نفس رها نشــده و در مادّیت عالم خاکی گرفتار است 
ضررهای بیشــتری بر خود و جامعه     وارد می سازد تا انسان نادان و نابخردی که عصیان الهی 
نموده و بخواهد توطئه ای ایجاد نماید.      »چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال«.  پس در 
نظام تربیتی اسام، بر مربیان الزم است تا اصل تزکیه و آماده نمودن آیینه دل را جهت ظهور 
کید قــرار دهند؛ به طوری که از اهداف مهم انبیاء عظام  حــق و حّب الهی    را همواره مورد تأ

به ویژه پیامبر اکرم )ص(     بشمار می رود.
4-1-4. اصل تناظر نگرش آیه ای با عقالنیت انسان

 نگرش آیه ای- آن گونه که در بررسی مفهوم آن گذشت - در معنای وسیع و شایستۀ آن، در 
علوم عقلی اعتقادیه و مرتبۀ روحانیت و عقل لحاظ شده است. گزاره توصیفی این موضوع 
را می توان از مقایســۀ دو بیان امام، یکی دربارۀ آیه بودن عالم و دیگری در توضیح اجمالی 
ایشــان از آیۀ محکمه، دریافت: »یک چنین موجودی که مبدأ یک ایجاد می شــود، و مبدأ 
یک وجود می شود، تمام آن موجوداتی که به مبدئیت او وجود پیدا می کنند، این ها مستجمع 
همان اوصاف هســتند به طریق نقص. منتها مراتب دارد: یک مرتبه اعاســت که در آن همه 
اوصاف حق تعالی هســت، منتها به انــدازه ای که امکان دارد، به اندازه ای که می شــود یک 
موجودی واجد باشــد، آن »اسم اعظم« اســت«)امام خمینی 1379: 98(. نگرش آیه ای یک 
رفت وبرگشت دائمی بین دو شیوه استداللی و شهودی و یا منطقی و عرفانی است و از جمع 
و ترکیب این دو روش اســت که نگرش آیه ای میسر می شــود. بر اساس این اصل بر مربیان 
الزم است که با تبیین عقانیت در روش های تدریس و ارتباط آن با روش های شهودی الهی 

و عرفانی به پیوند نگرش آیه ای با عقانیت بپردازند.
5-1-4. اصل ارتباط مستقیم علوم با قلمرو عقل و نگرش آیه ای

در بیشتر موارد، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، تاریخ و امثالهم – در چارچوب علم نافع- در 
قلمرو آیه محکمه و حوزۀ عقل ورزِی کامل وارد می شــود؛ بنابراین به طور واضح و مستقیم، 
همۀ آنچه در مورد آیه بودن عالم، اسم الله بودن، عبرت و آنچه در مورد کماالت موجودات 
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و مرتبۀ آنان )حیات، ادراک( گفته شــد، در این علوم وارد می شــود. بر این اساس با نظر به 
ســه اصل مذکور، ضروری است که برای تحقق غایت تعلیم و تربیت از طریق تأثیر مستقیم 
ایــن مرتبــه در مرتبۀ اخاق و مرتبۀ عمل، زمینه پیدایش اخــاق و عملی هم تراز با آن پدید 
 آید. بر اســاس این اصل، عقل به عنوان یکی از راه های شــناخت انسان مطرح شده است. بر 
مربیان الزم اســت تا متربیان را با گوهر عقل آشــنا سازند تا در راه علم آموزی و کسب علوم 

عقلیه به باری تعالی برسند.
6-1-4. اصل رعایت ملزومات جهت گیری درست علمی

 یکی از ملزومات جهت گیری درســت علمی آن است که آثار علم و وصول به غایت تعلیم 
و تربیت مشــهود شود؛ چنان که مصادیق آن تحت عنواِن خشیت از مختصات علما و تمثیل 
انســانی از علم و آثار آن به عنوان نمونه ذکر شــد. بر اساس دیدگاه امام خمینی جهت گیری 
علم باید به سوی رسیدن به خداوند باشد. بر همین اساس بر مربیان است تا در راه علم آموزی 
بر طبق صراط مســتقیم حرکت کنند و به علم تقدس ببخشند، چراکه علم آموزی از راه های 
شــناخت خداوند و جهان هستی است. تجلی تحقق این اصل تربیتی خوف و خشیتی است 

در رفتار مربی و متربی و همگام با رشد و ارتقاء علمی خشیت آن ها افزایش خواهد یافت.
7-1-4. اصل تقابل و تعامل اخالق با عقل و عمل

 چشم انداز متصدیان نظام تعلیم و تربیت در علوم اجتماعی، علوم طبیعی، تاریخ و امثالهم، 
همواره با نگرش آیه ای به عالم همراه بوده اســت. در ایــن موارد تقابل و تعامل عقانیت با 
دو حوزۀ دیگر رابطۀ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اســت؛ معلم با فعالیت اخاقی و عملی خود 
در رابطــه با دانش آموز، اجتمــاع و طبیعت، در موقعیت های گوناگــون، بر عقانیت خود 
تأثیــر می گذارد؛ اما از ســوی دیگر، او با به کار بســتن باورها و نتایــج عقل ورزی خود، بر 
حوزۀ اخاق و عمل تأثیر آفرین اســت. بر اســاس این اصل، بر مربیان الزم است تا به عنوان 
اســوه اخاقی، عقانیت و عمل را با هم مرتبط سازند تا به عنوان الگوی انسان کامل بتوانند 
اهداف تعلیم و تربیت اسامی را تحقق بخشند. همچنین نظام تعلیم و تربیت بایستی معلمان 
و مربیانی را به خدمت گیرد که صاحیت اخاقی و باور و اعتقاد راسخ به خدا و ائمه اطهار 

داشته و نیز اسوه ای نیکو باشند.
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نتیجه گیری
در نگرش آیه ای امام هر پدیده ای از پدیده های هســتی حاوی شــمار فراوانی از نشــانه ها و 
معانی اســت که درنهایت به خالق هستی داللت دارند. بر این اساس هرچند جهان مجموعه 
پیچیــده ای از »واقعیت« یا »پدیده ها« اســت؛ اما در تفکر اســامی، این واقعیت ها باید به 
آیه ها تبدیل شوند تا بتوان جهان را منظومه پیچیده ای از آیه ها در نظر گرفت تا آنجا که تمام 
عناصر هستی همچون آینه ای از حق تعالی است. انسان شناسی و شناخت شناسی امام خمینی 
ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و نگرش آیه ای به خوبی در آن ها تبیین شــده اســت. نگرش 
آیه ای امام در قلمرو تعلیم و تربیت و ارائه اصول تربیتی دارای داللت هایی اســت که نحوه 
نگرش به علوم، عقل، پیوند عقل و عالم هستی و... را در برمی گیرد. ازجمله اصولی که به 
دست آمد عبارتند از: اصل توجه به مراتب تربیتی سه گانه، اصل توجه به تفکیک جزئی نگر، 
اصل مداومت، مراقبت و محافظت، اصل ارتباط مراتب علوم با عقل در نگرش آیه ای و... 
. بر همین اســاس می توان گفت اگر نظام تعلیم و تربیت بخواهد به حیات طیبه که یکی از 
اهداف مندرج در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است دست یابد، باید در برنامه درسی 
و فرایند یادگیری و شــناخت، نگــرش آیه ای را مبنای کار خود قرار دهــد؛ چراکه تعلیم و 

تربیت در نگرش اسامی باید تحقق بخش مراتب و کماالت انسانی است.
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